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 التوقيع المّدة واألهداف المعارف المحور / المجال// الموضوع  الشهر

أيمول 
تشرين و 

 األّول

 : أماكن وصفاتالمحور األول
 الدّراقة العمالقة: قراءة

 
 
 
 
 

شجرة الزيتون: شروط زراعتيا،    -: مّد ثقافي
انتشارىا في لبنان، أنواعيا، فوائدىا الغذائية، 

  يا أوالصناعات الغذائية المرتبطة بيا. تاستعماال
 من الّرياضات.. –في مطبخنا  -   إصغاء:

             
 

 بيتنا شخص. إستظهار:
 

 أقسام الكالم. قواعد:

 سميمة مع مراعاة مخارج الحروف أ قراءةقر يالمضامين / المتعمم فيم ي -
 المستعممة. ذكر الحاسةي -
 الّمغوي. ومعجم يتقن مفردات جديدة فيتوسع -
 .بحسب الّسياقحدد معنى الفعل )قطع( ي -
 .إلى اسم آخر ااسم   نسبي -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بكل حاسة. يربطياو حالة  يعين -
 
 
 
 
 فيم المضامين.يصغي ويرّكز وي -
 
 مراعاة الّنبر والتنغيم. مع معّبرميم س يمقي بشكل -
 
 ز بين أقسام الكالم.يّ مي -
 عدد الجمل في نص.و  عدد الكممات في جممة، يحدد-
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 طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين    
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني
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 (0)األحرف المتقاربة لفظا   إمالء:
 
 

 لكتابةالجمل ثم وصميا ترتيب   تعبير كتابي:
 مقطع وصفي.                  

                    
 

 
 .رسم األحرف بأشكاليا المختمفة بحسب موقعيا في الكممةي -
 يتضّمن ىذه األحرف بطريقة صحيحة وبالّسرعة المطموبة. اإمالئيِّ  انصِّ  يكتب -
 
 .تدّرج في الوصف عن طريق ترتيب الجملي -
 
 

 الُمفاضمة بين األغذية النَّباتيَّة واألغذية الحيوانيَّة. :مناظرة 

 تشرين الثاني

 أماكن وصفات المحور األول:
 بيتنا في الجبل.: قراءة

 
 
 

 لغتنا الجميمة إصغاء:
راعات الجبميَّة. مّد ثقافي:  الزِّ

 
 اسم الجنس واسم العمم. قواعد:

 
 
 

             ةاالسم المعرفة واالسم النكر         

 صورة. أقر ي -
 ج الموصوفات والّصفات من الّنص.ستخر ي -
 كل قسم.حدد عنوان ي -
 ربط السبب بالنتيجة.ي -
 
 التركيز والفيم.يتمرس عمى  -
 
  

 .ز اسم الجنس من اسم العمم وبالعكسيّ مي -
 م أسماء الجنس وأسماء العمم في جمل.ستخدي -
 
 سم الّنكرة.االسم المعرفة و اال يتعرف -
 (أل)والمعرفة إلى نكرة بحذف  ،ل النكرة إلى معرفة بإدخال )أل( التعّريفحوّ ي -
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 األحرف المتقاربة لفظا إمالء:
 
 

 فقرة وصفيةكتابة   تعبير كتابي:
 

 الّتعريف.
 
 األحرف صحيحة بحسب موقعيا في الكممة. كتبي  -
  .يتضّمن ىذه األحرف اإمالئيِّ  انصِّ  كتبي -
 
 .:7ص:  يا بالموصوفاتبطر حسن يستخدم الصفات و ي -
 

 كانون األول

 مغامرات وألغاز المحور الثاني:
 : لعبة خطرة.قراءة

 
 زكّي المحقق ذكيّ     إصغاء:

بحث حول األلعاب  - : ثقافي مدّ  
اِئعة(  المُّغويَّة)كممات ُمتقاطعة_ الكممة الضَّ

  والتَّعريف ِبكل لعبة.
 المذكر والمؤنث قواعد:

 
 
 

 الحروف القمرية والحروف الّشمسية إمالء:
 
 
 

 شخصيات...( –مكان  –د أركان القصة )زمان حدي -
 خريطة األقصوصة المقروءة والّنمط الّسردي بشكل عام. مألي -
 
 .أىمية الذكاء عرفي/  والفيم عمى التركيز توتحسين قدر يحاول  -
 
 
 ل ذلك.عميز المذكر من المؤنث في نص، و ميّ ي -
 .ل من المذكر إلى المؤنث وبالعكسحوّ ي -
 األسماء في الكتابة. ف ىذهوظي -
 ز بين الكممات التي تبدأ بحرف شمسي والكممات التي تبدأ بحرف قمري.ميّ ي -
أ قر يو  ل أل عمى الكممات التي تبدأ بحرف قمري أو بحرف شمسيدخي -

 .الكممات
 
 
 ة ُمصوَّرة.يرتب الُجمل ِلتأليف قصّ  -

 
 
 
 
 

 حّصة>0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قّصة ُمَصوَّرة. تعبير كتابي:
 

 شبكات المطالعة
 الصبي الذي أطفأ الشمس.-
 عيد األب.-
 الرَّسام الطَّريف.-
 

 الشخصية.يوظف ما تعممو من القصة عمى الّصعيد القيمي في حياتو  -
 
 
 

 :أهمّية المُّغة العربيَّة.مناظرة 

 
 
 

من كانون 
األول حتى 

 شباط

 كانون الثاني

 : مغامرات وألغازالمحور الثاني
 متاعب السّيد جواد: قراءة

 
 
 

 .8;-7;،ص:الغراب الّصغير  في األصغاء:
 

 اليمامُة والنممة إستظهار:
 
 

 المفرد والمثنى  قواعد:
 

 التاء في آخر االسم المفرد االمالء:
 

 سميمة.قراءة يقرأ فيم المضامين / ي -
 المغوي. ومعجم يوسع -
 تمكن من النمط الّسردي وبنية السرد.ي -
 أىميَّة الّذكاء في حّل الُمشكالت.يعرف  -
 
 .ةستخالص عبر يالتسمسل السردي، و فيم ويز ركّ وي يصغي -
 
 معبر.القصيدة بشكل   يمقي -
 
  ل االسم من المفرد إلى المثنى وبالعكس.حو ي -
 
 
 يتمّكن الّتمميذ من كتابة التاء بالّشكل الّسميم. -
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 كتابة سردية. تعبير:
 

 أقصوصة انطالقا  من الصور. يكتب/ أو  ;7أقصوصة ص:  متمي -
 القّصة القصيرة ِبَأربعين كممة )مباراة( -

 شباط

 : أحب أن أعرفالمحور الثالث
 الرسائل بين األمس واليومقراءة: 

 
 

 فنون التَّواصل )تطّور البريد( - مّد ثقافي:
 

 صناعات ومواطن اإلصغاء:
 

 الجمع قواعد:
 

 اسم االشارة
 

 التنوين إمالء:
 

 مينةكتابة فقرة في وصف  تعبير كتابي:
 

 نشاط بحثي

 
 .الّمغوي ومعجم يزيد عمى -
 تطّور بعض المفردات.يمحظ  -
 عمى الّنمط التفسيري.تعّرف ي -
 
 
 .يصغي ويفيم -
 بمد تصنيعيا األول. عرفيمع عمى الصناعات و طّ ي -
 ل من المفرد إلى المثنى فالجمع وبالعكس.حو ي -
 وجمع تكسير.سالم ا جمع األسماء جمعا  مذكرا  سالما  / جمعا  مؤنثا  ي -
 ز أسماء اإلشارة الدالة عمى القريب والبعيد.ميّ ي -
 
 .في مواضع محددةزيد ألفا  بعد تنوين النصب في آخر الكممة إاّل ي -
 
 .الّطبيب _ الُمعمِّم_الباِئعصف ي -
 ف الحقل المعجمي المناسب في فقرة.وظي -
 إعالن دولة لبنان الكبير.التي آلت إلى سمسل األحداث ي -
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 آذار
 بيننا رسائل المحور الرابع:

 من بنت إلى ُأمِّيا. قراءة:
 

 الصفة الخاصة لكل موصوف. يعطي -
 تعّرف عمى بنية الرسالة.ي -
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 اضحك معنا في اإلصغاء:

 
 رسالة عاِئميَّة. استظهار:

 
 الفعل الماضي قواعد:

 
 

 الّشدة والمّدة إمالء:
 

 كتابة رسالة تعبير كتابي:
 

 
 الخاصة. مغتوبمثل الطرائف ي -
 
 .امعّبر   يمقي إلقاء -
 
 الماضية من النص.ج األفعال ستخر ي -
 بو.عر يصرف الماضي و ي -
 
 الّشدة والمّدة كتابة إمالئية صحيحة. كتبي -
 
 بنية الرسالة.بم متز ي -
 

 أهمّية مدرستنا في عيون الّتالمذة. مناظرة حول

 نيسان

 مع اإلعالن المحور الخامس:
 

 أريُد حذاء   قراءة:
 

أىميَّة اإلعالنات الغذاِئّية وتأثيرىا  :مّد ثقافي
 اإلقتصادي.

 
 

 صفقة ناجحةاإلصغاء 

 
 بنية األقصوصة. يحدد -
 تجارية.العالنات اإليمّيز  -
 تداخل السرد والحوار. يالحظ -
 
 
 
 
 .رد نص االستماع بأسموب شخصيسي -
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 (.9( و )0الفعل المضارع ) قواعد:
 

 األلف التي تكتب وال تمفظ إمالء:
 

 .أقصوصة تعتمد الحوار تأليف  تعبير كتابي:

 
 
 ز عالمات رفع األفعال المضارعة.ميّ ي -
 بو.عر يو  المضارع فصرّ ي -
 .عد واو الجماعة في الماضي واألمرباأللف الفارقة  يكتب -
 
 يوظف الحوار والوصف مع السرد.-
 العرض الشفيي القصير.-

 أيار

 وجوه وطبائع السادس:المحور 
 

 رفيق الصغار والكبار. قراءة:
 

 .)مطالعة( نانيلولو و           
 
 

 ِعّفو إصغاء:
 

 فعل األمر قواعد:
 
 

 اليمزة في أول الكممة إمالء:
 

 
 .ا  وخارجي ا  صف اإلنسان داخميي -
 الوصف.في تدرج ي -
 .وصف الحيوان وطبائعي -
 
 ./ زيارة مزرعة الداجنة اتتربية الحيوان :نشاط-
 
 
 
 صياغة فعل األمر الثالثي السالم.يطبق قاعدة  -
 عرب فعل األمر المبني عمى الّسكون.ي -
 
فوق األلف والمكسورة تحت في أول الكممة كتابة اليمزة المضمومة يطبق  -

 األلف.
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 المُّبنانيَّة. "المونة"إعداد مطوّية حول 
 وصف إنسان تعبير كتابي:

 
 الخارجي والداخمي. وصفال اعتمد  يصف م -
 

 
 

 حزيران

 
 

 أحّب الّشعر المحور السابع:
 

 )قصيدة( الّدب قراءة:
 

 دخول الالم عمى أل التعريف إمالء:

 
 
 د األفكار الرئيسة.حدي-
 
 .يمقي بشكل ممتع -
 
 كتابة االسم المعّرف بأل وقد دخمت عميو الالم كتابة صحيحة. -
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 أؤلف. –أختار  –أقّطع  –أجد  –أضيف  –أمأل  –أعطي  –أكتب  –أضع  األفعال اإلجرائية:
 ، كما يتم تنويع طرق كتابة اإلمالء.ستمر عمى امتداد العام الّدراسياإلمالء الّذاتي ي - مالحظة:

  المطالعة الشَّخصّية اإلضافّية تستمر عمى امتداد العام الّدراسي. -
ل )مباراة(تحدي المطالعة ابتداًء من كانون  -  .األوَّ


